David Pros i Crusat, secretari de la Comissió Executiva del Consorci AOC
CERTIFICO
Que a la sessió de la Comissió Executiva del Consorci AOC del dia 9 de juny
de 2021 s'ha adoptat el següent acord:
Acord per a la contractació dels serveis d’assessorament i auditoria d’entitats
de registre del SCD
L’article 12.7. f) dels Estatuts del Consorci Administració Oberta de Catalunya
(Consorci AOC) aprovats per l’ACORD GOV/43/2015, de 24 de març, publicat
en el DOGC 6839 de 26 de març de 2015, pel qual s'aprova la modificació
dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la
Generalitat de Catalunya, disposa que correspon a la Comissió Executiva del
Consorci AOC ‘Actuar com a òrgan de contractació d’acord amb el que
estableixin les normes d’execució del pressupost anual i sens perjudici de les
delegacions que es puguin acordar’.
El pressupost del Consorci per a 2021, actualment es troba prorrogat pel
Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.
L’article 19 de les normes d’execució del pressupost per a 2020 fa referència
a l’Autorització de despeses establint en el seu punt 2 que ‘De conformitat
amb els Estatuts del Consorci AOC s’estableix que l’òrgan competent per a
l’autorització i disposició de despeses i per actuar com a òrgan de
contractació és: a) La Comissió Executiva per imports superiors a 300.000 €
que actuarà com a òrgan de contractació quan el valor estimat del contracte
sigui superior a 300.000,00 € (IVA exclòs) i en els expedients de contractes
pluriennals d’acord amb l’art. 36.2 de la Llei de Finances Públiques.’
Es preveu la necessitat de contractar la provisió dels serveis d’assessorament
i auditoria de les entitats de registre del servei de certificació digital. Aquesta
tindrà dos lots:
LOT 1. Assessorament en compliment de la normativa d’identificació i
signatura electrònica i normativa de protecció de dades de caràcter
personal, execució d’auditories internes i suport i acompanyament
intern al Consorci AOC en el procés d’execució de les auditories
externes.

LOT 2. Auditories de conformitat de les Entitats de Registre.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, així com l’article 8 de la Llei 26/2010 del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i l’article 14.2 m) dels Estatuts del Consorci AOC aprovat per Acord
GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de
determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 6839) s’acorda:
Primer.- Iniciar els tràmits per a la contractació dels serveis d’assessorament i
auditoria d’entitats de registre del Servei de Certificació Digital, amb un
pressupost de licitació màxim per a 2021 de 84.000€ (IVA exclòs) amb 4
possibles pròrrogues de 12 mesos cada una de 200.000,00€ (IVA exclòs) i
sense possibles modificacions.
Segon.- Autoritzar la despesa amb el detall adjunt:
LOT 1:
• Any 2021: 34.000€ + IVA
LOT 2:
• Any 2021: 50.000€ + IVA
Tercer.- L’autorització de la despesa així com l’aprovació de l’expedient de
contractació queda subjecte a l’efectiva reserva de crèdit.
Quart.- Un cop aprovat l’expedient de contractació caldrà comunicar-ho a la
Comissió Executiva.
Cinquè.- Delegar a la direcció gerent del Consorci AOC la competència per a
la tramitació de l’expedient de contractació que, d’acord amb l’article 28, 116 i
concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic inclou: la tramitació del
procediment de licitació, l’adjudicació i posterior formalització del contracte,
així com les eventuals modificacions, pròrrogues i penalitzacions que es
puguin produir, amb plena subjecció al que en cada moment estableixin les
disposicions legals vigents en matèria de contractació administrativa.
Sisè.- Publicar aquest acord al DOGC.
I, per a que així consti, als efectes oportuns i sens perjudici de l’aprovació
ulterior de l’acta previst a l’article 20.3 de la Llei 26/2010 del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
signo aquest certificat.

